
Przysposobienie do pracy_ rękodzieło z plastyką 

Klasa 1a PP 

Nauczyciel prowadzący: Dorota Drela 

Temat zajęć: Robimy prezent od serca dla mamy nie tylko z okazji święta. 

Data przeprowadzenia zajęć: 19.05.; 20.05.; 21.05.2019r. 

Termin przysyłania prac:  do 23.05.2020r. 

 

Przygotuj materiały: 

- kolorową włóczkę w różowym ,czerwonym lub innym kolorze lub kilku kolorach. 

- wysoki kartonik, puszkę lub butelkę, 

- klej magik w tubce lub klej wikol, 

- ostre nożyczki, 

- ołówek,  

-tekturkę lub sztywna kartkę z bloku technicznego,  

- grubszą deskę  o wymiarach  kartki z bloku rysunkowego lub niepotrzebną grubą książkę                                                                         
i kawałek ozdobnego materiału;  

- ozdobna tasiemkę; 

- słomki do napojów w kolorze zielonym    
    (  lub drucik albo patyczki do szaszłyków i zieloną włóczkę przy trudniejszej wersji ) 

- taśmę samoprzylepną 

- ozdobne koraliki, błyszczące szkiełka, oczka , kawałki koronek itp. 

 

Wykonanie: 

1/ Wykonanie podstawki pod naszą sercową ozdobę: 

@ Owiń  przygotowana deskę lub książkę starannie dookoła 

wełną,  tak ,jak to widać na obrazku. Końce przyklej.                                                                  

Kolor może być dowolny. Na wzorze widać dwa kolory 

włóczki  -biały i różowy. Ty możesz wybrać swoje ulubione 

kolory. 

@ Brzegi  owiń kontrastową tasiemką ( na wzorze jest 

czarna) w jednym kolorze. Przyklej starannie. Ozdób taśmę 

np. koralikami lub innymi ozdobami. 

    2/ Wykonanie wazonika: 

@ Wazonik może mieć dowolny kształt ale najlepiej wełna 

trzyma się na kształcie ,jak pokazano na obrazku                                                                                                                 

( ja wykorzystałam niepotrzebny kartonik po makaronie). 



@ Owiń starannie twój wazonik wełną zaczynając od góry.  Początek i koniec wełny przyklej klejem. 

@ Ozdób tasiemka , podobnie jak na obrazku. Elementy ozdoby przyklej starannie klejem. 

3/ Wykonanie  5 pomponików na kwiaty: 

@ Zrób 5 pomponików w dowolnym kolorze – jednym lub kilku kolorach. 

Tutaj pokazałam ( a właściwie przypomniałam wam ,jak najprościej i najszybciej wykonać pomponiki. 

Odwróć krzesło lub taboret do góry nogami i do dzieła: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitki ,którymi wiązałeś wełnę pozostaw dłuższe- jak przy niebieskich pomponach. 

Jeśli pompon  jest nierówny to go przystrzyż – jak pokazano na obrazku z żółtym pomponem.   

Jeśli kwiatek ma być w kilku kolorach to możesz zwijać kilka rodzajów wełny – patrz pompon 

niebieskozielony. 



4/ Mocujemy kwiatek do łodygi. 

@ Jeśli twoją łodygą będą zielone plastykowe słomki to: 

- nitkę pozostawiona przy pomponiku przywiązujesz do drucika i przeciągasz przez środek słomki 

.Wystające na dole końce mocujesz taśmą izolacyjną w kolorze zielonym. 

@ Jeśli twoje łodygi będą stanowić patyczki lub druciki to 

musisz je obwiązać ( okręcić ) dookoła zieloną wełenką lub 

zieloną taśmą izolacyjną ale najpierw przywiąż kwiatek do 

patyka i przyklej taśmą. Dopiero , jak to zrobisz to owijaj lub 

oklejaj łodygę. 

 

 

5/Wykonujemy serce z włóczki i ozdabiamy. 

@ Wydrukuj kartę i wytnij szablon serca  lub jeśli nie masz drukarki to przyłóż cienką  kartkę do ekranu komputera 

i przerysuj szablon.  

@ Wzór szablonu należy wyciąć starannie i  przykleić do sztywnej tektury ( np. okładki z bloku technicznego. Po 

wyschnięciu kleju - wyciąć jak najstaranniej. 

@ koniec czerwonej ( lub różowej) włóczki przyklej i owiń serce tak ,jak to pokazane jest  na rysunku dekoracji. 

Końcówkę również przyklej. Ozdób serce podobnie jak na obrazku z wzorem naszej pracy(  lub według własnego 

pomysłu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Łączymy wszystkie wykonane części  i ozdabiamy. 

Łączymy przy pomocy kleju ( magik lub kleju na ciepło) wszystkie elementy pracy w całość.  

Poprawiamy ozdoby . 

Dekoracja ”  sercowa” jest gotowa do wręczenia mamie. Oczywiście z całusami. 

Pamiętaj o przesłaniu zdjęcia wykonanej pracy do oceny. 



DODATEK -SZABLON SERCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


